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ROYAL FISHING 
Sommaren 2014 

Blekinge Distriktet 
samarbete med Royal fishing 
fortsätter 2014, och vi har 
fått en inbjudan om att 
deltaga vid det 
internationella ungdoms 
fiskeläger “International 
Youth Angling” organiserat 
av Royal Fishing Kinderhilfe 
http://www.royal-fishing.de 

Datum; 17 till 20 juni 

Plats; Holland, Appeltern. 
Syd öst från Amsterdam 

Lägret kommer att bestå av 
ungdomar från 
Skandinavien, Ryssland, 
Holland, samt Tyskland. 
Målsättningen är skapa 
sportfiske gemenskap över 
gränserna. 

Royal Fishing tar hand om 
boendet, mat, och all 
fiskekostnader samt 
fiskeguider. Blekinge 
distriktet har beslutat vid 
senaste styrelsemöte att stå 
får transportkostnaderna till 
Holland. (kommer med 
största sannolikhet att bli via 
minibuss eller bil). Så hela 
lägret och upplevelsen blir 
helt utan kostnader för våra 
ungdomar!! 

För mer info, kontakta din 
närmaste sportfiskeklubb 

 

BLEKINGE 
DISTRIKTETS 
STYRELSE 2014 

Årsmöte den 13 mars valde 
följande styrelse för 2014; 

Ordf; Benny Forsberg, 
Ronneby 

Vice Ordf & Sekr., Mats 
Pettersson, Nättraby 

Kassör, Christer Karlsson, 
Rödeby 

Ledamot & Tävlingsledare; 
Henrik Karlsson, Olofström 

Ledamot; Britt Krook, 
Sölvesborg 

Ledamot; Ola Andreasson, 
Olofström 

Ledamot; Alexios 
Moldovanis, Olofström 

Ledamot; Tommy Norlin, 
Ronneby 

Ledamot; Rolf Salomonsson, 
Olofström 

Ledamot; Kjell Olsson, 
Kallinge 

Ledamot; Simon 
Andreasson, Olofström 

Ledamot; Inge Tegvald, 
Asarum 

 

KANAL METE 

Olofström SFK kommer 
traditionsenligt att 
genomföra ”Kanal mete” i 
Norje Kanal den 1 Maj. Två 
deltävlingar, räkna med ett 
välbesökt arrangemang så 
kom i god tid. För mer info 
se distriktets hemsida. 

 

MEDLEMS 
AKTIVERING för 

2014 

Medlemsklubbarnas 
medlemmar. Alla föreningar 
som är anslutna till 
förbundet som 
medlemsklubb, och därför 
hanterar sona medlemmar 
via Sportfiskarna 
medlemsregister kan from 
17 januari 2014 aktivera 
medlemmar för 
medlemsåret blir helt utan 
kostnader för våra 
ungdomar!! 

 



 

KLASSDRAGET 

Upplägget är enkelt: den 
lokala fiskeklubben hjälper 
skolan att arrangera en 
friluftsdag med fiske på 
schemat. Sportfiskarna 
och branschorganisationen 
SPOFA Spöfiske sponsrar 
med utrustning.  
 
Varje deltagande klass får 
del av:  
 
25 kompletta metspön eller 
pimpelspön 
Följ med på fiske 
Quizz om allemansrätten 
Fiskefilm 
Idékompendium 
 
OBS! Arrangerande klubb 
får 1000 kr i 
bidrag/klass! Vi erbjuder 
nu både mete och pimpel! 
Ansök snarast via din 
lokal klubb. 

 

UNGDOMSLEDARE 
UTBILDNING 

Helgen den 17-18 maj 
arrangerar Sportfiskarna i 
samarbete med Unga 
Sportfiskare 
 

 
 
en ungdomsledarutbildning i 
Göteborg. Utbildningen går 
av stapeln vid Sportfiskarnas 
regionkontor Sjölyckan. 
De två dagarna kommer på 
övergripande nivå att kretsa 
kring utomhuspedagogik och 
hur fiskeaktiviteter för barn 
och ungdomar kan bedrivas 
och utvecklas på klubbnivå. 
De utpräglat pedagogiska 
delarna kommer att hållas av 
Sportfiskarnas nationella 
ungdomskonsulenter. 
 
Utbildningen kommer också 
att gästas av första hjälpen-
utbildare och teknikexperter 
inom flugfiske och mete. 
Självfallet kommer det också 
att bli fiske i Delsjöområdets 
närliggande och spännande 
vatten där både mete och 
flugfiske kommer att 
bedrivas. 
Boendet kommer att vara av 
enklare karaktär på själva 
Sjölyckan. Vi hoppas att inte 
en natt på golvmadrass 
avskräcker. Sportfiskarna 
står således för boendet, 
samt för mat och bidrar till 
reseersättning.  
 
Totalt finns 20 platser. En 
subventionerad 
anmälningsavgift á 400 kr 
kommer att tas ut. Senaste 
anmälningsdatum är 3 maj.  
 
För anmälning och mer 
information, kontakta 
ungdomskonsulent Oscar 
Trowald: 
oscar.trowald@sportfiskarna.
se, 0703-57 23 90 

ABU’s GÄDDLÄGET 

 

Blekinge Distriktet kommer 
även till hösten 2014 att 
arrangera ett nationellt 
gäddfiskeläger. Styreslen är 
under full planering av detta 
läger. Utsedd ansvarig för 
lägret 2014 är Inge Tegvald. 

 

Mer Info om lägret kommer 
under våren. 

 

FISKE UTFLYKTER 

Blekinge Distriktet har som 
målsättning att arrangera ett 
par fiske utflyketer kommer 
även till hösten 2014. 

Vi efterlyser förslag om rese 
mål, etc. etc. Övernattning 
bör inte vara något hinder. 
Kontakta någon i din klubb 
som är med i styreslen för 
att framlägga dina förslag. 

 

 

 

Årsmöten 

Sportfiskarna utbildnings 
organisation  

 

Studiefrämjandet avhåller 
sitt årsmöte för 2014, den 
24 april i Hässleholm 

_______________________ 

Blekinge kustvatten och 
Luftvårsförbund avhåller sitt 
årsmöte för 2014, den 8 maj 

 


